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Z á z n a m   zo zasadnutia Komisie finančnej, rozvoja mestskej časti a podnikania 
zo dňa  16. 2. 2016 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 

V úvode prítomných privítal  predseda finančnej komisie Ing. Roman Matoušek, ktorý 
 predniesol  program rokovania. Ten bol  následne jednohlasne schválený.  
 Z celkového počtu 13 členov komisie bolo prítomných 6 členov. Komisia nebola uznášania 
schopná. Prítomní členovia po prerokovaní jednotlivých bodov programu prijali nasledujúce 
uznesenia: 
 
  

1) K bodu č. 3 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Projektová dokumentácia pre územné konanie  stavby – ,,Prevádzková budova GASTROMILA“ 

 
Komisia  finančná,   rozvoja   mestskej   časti a   podnikania   odporúča        MZ MČ Košice 

-Sídlisko KVP  schváliť projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie stavby - 
,,Prevádzková budova GASTROMILA“ s tým, že je potrebné dodržať VZN mestskej časti č. 17/1998 
o zmiernení negatívnych dôsledkov klimatických zmien na území MČ. 

  
                                                                                       Za:   6            Proti: 0         Zdržalo sa: 0  

 
 

2) K bodu č. 4 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Projektová dokumentácia pre územné konanie  stavby – ,,FRESH KVP, Wuppertálska ulica., Košice“ 

 
                          Komisia finančná, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča  MZ MČ Košice           
-Sídlisko KVP  schváliť projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie stavby - ,,FRESH 
KVP, Wuppertálska ulica, Košice“ s podmienkou, že počas neprevádzkovej doby supermarketu budú 
všetky parkovacie miesta k dispozícii občanom danej lokality. 

 
                                                                                                   Za: 6             Proti: 0          Zdržalo sa: 0  

 
 

3) K bodu č. 5 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Výstavba parkoviska a nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre OMIDA, spol.  s r.o.  

 
                          Komisia finančná,   rozvoja   mestskej    časti  a  podnikania      odporúča   MZ  MČ    Košice  
           -Sídlisko KVP schváliť 

 a) výstavbu parkoviska pri predajni potravín na Hemerkovej 39 na časti pozemku parc. č. 2889/1  
 zapísaná na LV č. 965, katastrálne územie Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II  pre   
OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO 31715362 

b) nájom pozemku registra C KN novovytvorená parcela č. 2889/4 o výmere 715 m²   k.ú. Grunt podľa 
Geometrického plánu č. 49/2015 vyhotoveného Richardom Wantrubom, Turgenevova 6, 040 01  Košice, 
za nájomné vo výške 120 €/rok  pre OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, IČO 31715362, 
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so stanoviskom Mesta Košice ako vlastníka  pozemku.  
Osobitný  zreteľ  je  daný tým,  že  ide  o  pozemok  priľahlý k budove  Obchodného centra  
na Hemerkovej č. 39, ktorá je vo vlastníctve OMIDA, spol. s r.o. 
 s podmienkami: 
1. umožnenie parkovania občanom dotknutej lokality aj mimo predajných hodín 
2. zabezpečovanie trvalej starostlivosti o parkovisko a prístupovú cestu na vlastné náklady 
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3. uskutočnenie výsadby popínavých rastlín vo vytipovanej lokalite v počte 200 ks na vlastné náklady 
4. podieľanie sa na realizácii riešenia bezbariérového prístupu pre imobilných občanov do Denného 

centra, ktoré Mestská časť Košice – Sídlisko KVP prevádzkuje v objekte OC IV  na Cottbuskej 
36, a to v závislosti od spôsobu, ktorý zvolí mestská časť Košice–Sídlisko  KVP ako najvhodnejší, 
v celkovej hodnote investície 16.000,- EUR    

                                                                                                      Za: 6               Proti: 0         Zdržalo sa: 0 
 

4) K bodu č. 6 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za december 2015  

 
 Komisia finančná, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča  MZ MČ Košice          

-Sídlisko KVP  vziať na vedomie Informatívnu správu o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za  
december 2015.   

                                                              
                                                                                         Za:  5           Proti: 0           Zdržalo sa: 0 

 
 

5) K bodu č. 7 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016  
 

                  Komisia finančná, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča  MZ MČ Košice          
-Sídlisko KVP schváliť I. zmenu Mestskej časti Košice–Sídlisko KVP na rok 2016 nasledovne: 
a) v Programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprograme 1.2: Strategické plánovanie 

a projekty, funkčná klasifikácia 04.4.3, položka 716 zvýšiť kapitálové výdavky o 700,- € na 
projektovú dokumentáciu „Chodník Bauerova – Billa“ 

                                                                                          Za:  6            Proti: 0         Zdržalo sa: 0 
 
b) v Programe 2: Interné služby, Podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba  a prevádzka  budov, 

funkčná klasifikácia 01.3.3, položka 717 zvýšiť kapitálové výdavky o 46 200,- € na realizáciu 
investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy MÚ KVP“ 

                                                                                           Za:  4            Proti: 0         Zdržalo sa: 2 
 
c) v Programe 9: Administratíva, Podprograme 9.1: Administratíva, funkčná klasifikácia 01.1.1, 

položka 713 zvýšiť kapitálové výdavky o 6 000,- € na zakúpenie klimatizačného zariadenia. 
                                                                                      Za:  3            Proti: 0         Zdržalo sa: 3 

              
 Komisiou finančnou, rozvoja mestskej časti a podnikania  nebol prijatý predložený návrh v bode 5c. 
 
 
 

6) K bodu č. 9 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Návrh na pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016-02-18 
              

 Komisia finančná, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča  MZ MČ Košice          
-Sídlisko KVP neschváliť pozastavenie poskytovania dotácií v roku 2016 z dôvodu vyrovnaného 
bežného rozpočtu na rok 2016. 
                                                                                               Za: 6            Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

 
 
 

7) K bodu č. 10 pozvánky na zasadnutie MieZ 
             Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 
                   Komisia finančná, rozvoja mestskej časti a podnikania odporúča  MZ MČ Košice          
-Sídlisko KVP schváliť žiadosť o dotáciu pre Rodičovské združenie pri Materskej škole Hemerkova 26, 
Košice na rekonštrukciu detského ihriska vo výške 300,- € 

            
                                                                                              Za:  4            Proti: 0         Zdržalo sa: 2  
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8) K bodu č. 11 pozvánky na zasadnutie MieZ 

             Žiadosť o poskytnutie dotácie 
 

Komisia    finančná,     rozvoja       mestskej časti a    podnikania odporúča    MZ    MČ Košice             
-Sídlisko KVP  neschváliť žiadosť o dotáciu pre K 13 – Košické kultúrne centrá, príspevková 
organizácia, Kukučínova 2, Košice na vybudovanie komunitnej záhrady           - ,,Predná záhrada KVP“, 
ktorá má slúžiť pre obyvateľov MČ Košice–Sídlisko KVP vo výške 3000,- € 

 
                                                                                        Za: 5              Proti: 0        Zdržalo sa: 1 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Ľudmila Nogová                                  
Overil: Ing. Roman Matoušek 
 
 
 
 

 
 


